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Будівництво, реконструкція,

капітальний та поточний

ремонти автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури в

межах Миколаївської області

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

1131804,50 481057,64 370223,00 354907,80 131804,50 1081893,20 площа 

дорожного 

покриття

м2 489050 517000 27950 У 2019 році  розроблено проєктно кошторисну 

документацію на будівництво мостових 

переходів на 3-х об`єктах.  Виконано ремонт 

по 11 об`єктах в повному обсязі 25180,0 м
2
 з 

них введено в експлуатацію 10 об`єктів 

комунальної власності, що складає 23680,0 м
2
.  

Здійснено поточний ремонт на 5 об`єктах 

загальною протяжністю 14,5 км. В рамках 

поточного дрібного ремонту  виконувались 

роботи на 83 об’єктах по ремонту покриття, 

загальна площа 36360 м
2
.

Сума вибраних 

коштів у звітному 

періоді

Сума вибраних 

коштів з початку 

реалізації проектів

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 року за 2019 рік

Індикатори (показники) 

результативності виконання плану 

заходів

Стан виконання плану заходів (з порівняль-

ною оцінкою фактично виконаного і запланова-

ного)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання плану заходів (з 

поясненням причини їх 

виникнення та зазначенням 

механізму вирішення)

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Джерела 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді
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Реконструкція, модернізація та

відновлення роботи КП

«Миколаївський міжнародний

аеропорт»

Кошти 

державно

го фонду 

регіональ

ного 

розвитку, 

місцевий 

бюджет

126217,19 125000,00 87330,73 0,00 88547,92 22664,87 кількість 

пасажирів

осіб 4232 4328 +96 Миколаївський аеропорт пройшов 

сертифікаційну перевірку Державною 

авіаційною службою України.

19 листопада з аеропорту виконано авіарейс,  

26 грудня аеропорт здійснив перший 

міжнародний рейс у виконанні 

авіакомпанії SkyUp Airlines до Шарм-еш-

Шейху. Найближчим часом розпочнуть 

працювати регулярні рейси до Києва та у 

зворотному напрямку. 

Реконструкція системи 

світлосигнального обладнання 

аеродрому «Миколаїв» (за адресою 

Київське шосе, 9, с. Баловне 

Новоодеського району 

Миколаївської області), за даним 

проектом 08.11.2018р. оголошено 

про проведення тендерної 

процедури, 27.11.2018р. відбулися 

торги, 30.11.2018р. розглянуті всі 

пропозиції, обрано переможця та 

опубліковано в системі Prozorro 

повідомлення про намір укласти 

договір з переможцем ТОВ 

«ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006». Однак 

завершити тендерну процедуру 

підписанням договору не вдалось, 

оскільки 09.12.2018р. 

підприємство ТОВ «АВІА 

КОНСАЛТ» подало скаргу до 

Антимонопольного комітету на 

рішення Замовника (КП «ММА») 

про визнання переможцем ТОВ 

«ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006». 

Рішенням Антимонопольного 

комітету №13270 ця скарга була 

скасована, про що свідчить 

публікація 28.12.2018р. о 17:00 в 

системі Prozorro. Таким чином, 

підприємство об’єктивно 

позбавили можливості завершити 

реалізацію даного проекту в 

2018р. В той же час, вже 

08.01.2019р. укладено договір з 

учасником-переможцем ТОВ 

«ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006» на 

виконання робіт по «Реконструкції 

системи світлосигнального 

Розвиток транзитного та

логістично-транспортного 

потенціалу та об’єктів портової

інфраструктури (інвестиційні

проекти)     

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

0,00 0,00 346850,0 0,00 346850,0 0 Площа 

дорожнього 

покриття

м2 259200 - - У 2018-2020 роках бізнесом Миколаївської 

області заплановано і реалізується низка 

масштабних інвестиційних проектів, в тому 

числі: в рамках співпраці компанії із 

Європейським інвестиційним банком - 

реалізація другого етапу реконструкції та 

модернізації суднобудівно-судноремонтного 

заводу "НІБУЛОН" у м. Миколаєві; на 

території Миколаївського морського порту – 

реалізація, як нових проектів, так і 

продовження розпочатих у минулі періоди.
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Розвиток підприємств для

виробництва продукції із

сировини місцевого походження

Власні 

кошти 

підприєм

ств

10050,00 0,00 0,00 0,00 23500,00 10050,00 потужність 

виробленої 

олії

т/добу 100 35 -65 Проягом звітного періоду  проводились роботи 

з будівництва цеху для виробництву 

екологічно чистої рафінованої, гідратованої та 

дезодорованої олії.

Проект реалізовано на 75%

Проблема у додаткових 

інвестиціях для завершення 

реалізації проекту становить 3460 

тис. грн.

Модернізація і переоснащення 

підприємств та випуск нових 

видів конкурентоспроможної 

продукції

Власні 

кошти 

підприєм

ств

83311,00 24036,00 49393,00 53363,00 148264,00 104393,00 Введення 

нових 

виробничих  

потужностей

Випуск 

нових видів 

конкурентос

проможної 

продукції

Строк 

окупности

Вироб

нича 

дільни

ця

шт.

Рік

3

10

4,5

3

4

4,3

0

-6

-0,2

Реалізація проекту по освоєнню випуску нових 

видів конкурентоспроможної продукції 

сільськогосподарського призначення 

здійснено в межах фінансового ресурсу 

запланованих на звітній період,  освоєно  

випуск 4 видів нової продукції. 

Вітчизняний ринок не готовий до 

попиту.             Брак обігових 

коштів. Вирішення проблеми 

вбачається в зменшенні 

відсоткових ставок за надані 

підприємству кредити і спрощені 

процедури надання кредитів 

державним підприємствам з 

довготривалим циклом 

виробництва. Забезпечення   

державної фінансової підтримки 

програм створення сучасної 

конкурентоздатної техніки

Будівництво, реконструкція

тваринницьких комплексів

(ферм) та впровадження

новітніх технологій у

птахівництві та тваринництві

власні  

кошти та 

кредитні 

ресурси

0,00 0,00 62123,50 0,00 62123,50 1625,00 поголів’я 

ВРХ

Корів

Свиней

Птиці

гол.

гол.

гол.

гол.

2500

2500

1000

44528

0

0

0

8906

-2500

-2500

-1000

-35622

Проєкт не впроваджується у зв`язку 

недотриманням санітарних норм в частині 

розміщення обє`кта. Будівництво буде 

здійснено на іншому будіваельному 

майданчику. Початок реалізації проєкту 

перенесено на 2020 рік.

Реалізовано 20% проєкту виробництва птиці 

завдяки залученим кредитам.
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Підвищення ефективності

вирощування продукції

рослинництва та управління

родючістю зрошувальних

земель

Кредитні 

ресурси, 

кошти 

інвестора

7355,00 0,00 34623,64 120,00 52648,64 7475,00 Заміна 

сталевого 

трубопровод

у на 

напірному 

трубопровод

і 1020 м

Облицюванн

я 

магістрально

му каналу 

монолітним 

бетоном по 

плівці 

Дельта-

мембрана 

 

Облицюванн

я 

магістрально

му каналу 

плівкою 

геомембрана 

ПК0-ПК40     

Розширення 

площ під 

зрошення                 

м

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

м2

м2

                                                                                                   

га

100

15000

16000

200

0

0

0

18

.-100

-15000

-16000

-182

Заплановані у звітному періоді заходи 

здійснені на 9 % для сільгоспвиробництва 

розширено пощу під зрошення. 

Відсутність джерел фінансування, 

проводиться пошук інвестора

Комплексна термомодернізація

із запровадженням

автоматизованої системи

енергомоніторингу в об’єктах

бюджетної сфери міста

Миколаєва

Міський 

бюджет

11454,02 0,00 0,00 0,00 11454,02 11454,02 продуктивні

сть

шт. 1 0 -1 Проєкт реалізовано в 2018 році

Впровадження газових двигун-

генераторів на альтернативних

видах палива в складі комплексу

по утилізації твердих побутових

відходів в м. Первомайську

Миколаївської області

(інвестиційний проект)

Місцевий 

бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Випуск 

нових видів 

продукції

шт. 2 0 -2 У звітному періоді проєкт не реалізовано через 

відсутність фінансування

Відсутність інвестиційної та 

місцевої програми 
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Підтримка експорту-запорука

конкурентоспроможності 

регіону

Місцевий 

бюджет

593,71 145,00 490,00 145,00 960,00 593,00 Обсяг 

експорту 

товарів та 

послуг

відсотки 105,3 105,7 .+0,4    В області здійснюються заходи щодо 

активізації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств регіону, сприяння виходу 

продукції товаровиробників Миколаївщини на 

зовнішні ринки.  З метою представлення 

білоруським партнерам експортного 

потенціалу Миколаївщини делегація області 

взяла участь в роботі  ІІ форуму регіонів 

України та Республіки Білорусь  у жовтні 2019 

р., зокрема у зустрічі голів регіонів, засіданні 

консультаційної ради ділового 

співробітництва, В2В-зустрічах, форумі та 

виставці високих технологій.  Для 

розповсюдження серед іноземних партнерів 

під час міжнародних заходів в області та за 

кордоном виготовлено відеоролик про 

економічний потенціал Миколаївщини, 

сувенірну продукцію із символікою області. 

Здійснюється інформаційна підтримка 

експортерів. Інформацію про  міжнародні 

виставки  та форуми за кордоном, комерційні 

пропозиції іноземних фірм торговельні 

можливості за кордоном розповсюджено серед 

суб’єктів господарювання та розміщено на 

сайті департаменту економічного розвитку та 

регіональної політики облдержадміністрації. 

Протягом 2019 року підприємства 

Миколаївщини взяли участь та презентували 

власну продукцію на міжнародних виставках у 

Великобританії, Нідерландах, Німеччині, 

Китаї, ОАЕ, Франції, Швейцарії та Японії.     

-

Інноваційний кластер

«Регіональний інноваційний

HUB» (RInnoHUB)

Державни

й бюджет

4794,11 2840,74 2840,74 1158,90 4794,11 1691,18 Стартап 

проект

Кількі

сть 

старта

п. 

проек

тів

30 0 -30 Оголошено конкурс «StartUp проектів» у     м. 

Миколаєві в рамках проєкту Інноваційний 

Кластер «RInnoHUB». За результатами 

конкурсу найкращі проєкти будуть 

представлені на всеукраїнських біржах 

стартапів. Конкурс відбудеться у 2020 році. 

Розроблена програма школи стартапів 

«RIstar», навчання почалося 26 жовтня 2019 

року.  Відбулася презентація школи стартапів 

«RIstar». Наразі проводиться активний набір 

учасників. 
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Сприяння створенню

суб’єктами МСБ нових робочих

місць шляхом надання їм

часткової компенсації з

обласного бюджету відсоткових

ставок за кредитами

Обласний 

бюджет

0,00 0,00 4000,00 3766,29 8000,00 7701,82 Створення 

робочих 

місць

Кількі

сть 

створе

них 

робоч

их 

місць

25 53 .+28 У 2019 році відбулося три етапи конкурсного 

відбору. 

З метою залучення більшої кількості 

підприємців до участі у конкурсу протягом  

2019 року були проведені чотири виїзні 

одноденні ділові конференції «Ефективний 

кредит» для підприємців та керівників діючих 

підприємств Миколаївської області, осіб 

бажаючих відкрити власну справу.

Взяли участь 30 представників малого та 

середнього підприємництва Миколаївської 

області. 

Підприємцями створено  53 нових робочих 

місць. 

Наявність тіньового ринку праці 

зумовлює суттєве скорочення  у 

структурі доходів бюджету, 

зокрема частки податкових 

надходжень. Одним із головних 

механізмів вирішення є залучення 

більшого числа підприємців 

області  з метою  створення нових 

робочих місць та їх легалізації, 

збереження існуючих робочих 

місць.  Для забезпечення стійкого 

економічного і соціального 

розвитку, підтримки сектора 

малого і середнього 

підприємництва області, в частині 

розвитку власної справи.

Створення курортних зон

місцевого значення

Миколаївської області

Бюджети 

всіх 

рівнів, 

кошти 

МТД, 

приватні 

кошти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - У звітному періоді проєкт не реалізовувався Ведеться пошук джерел 

фінансування 

Організація проведення

обласного туристичного

фестивалю «Відпочивай

активно»

Бюджети 

всіх 

рівнів, 

грантові 

кошти

450,00 200,00 800,00 200,00 1050,00 450,00 кількість 

учасників

осіб 200 300 .+100 Проведето туристичний фестиваль 

"Відпочивай активно". У заході проєкту взяло 

участь на 100 осіб більше через те, що за 

підтримки управління молоді та спорту 

облдержадміністрацією було залучео 

участників з інших обастей України. Підчас 

фестивалю проводились заходи з 

пропагування регіонального туристичного 

продукту. 
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Створення та розвиток

рекреаційно-туристичних зон,

туристичних об'єктів, продуктів,

мереж

Бюджети 

всіх 

рівнів, 

кошти 

МТД, 

державно-

приватне 

партнерст

во, 

інвестиці

йні та 

інші 

кошти

300,00 0,00 13748,52 0,00 14048,52 300,00 кількість 

учасників

осіб 100 0 -100 Захід  у 2019 році проведено не було через 

відсутність фінансування

Ведеться пошук джерел 

фінансування

Створення туристично-

інформаційного центру та

формування позитивного

туристичного іміджу

Миколаївської області

Бюджети 

всіх 

рівнів, 

інвестиці

йні та 

інші 

кошти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 кількість 

учасників

осіб На реалізацію проєкту у звітньому періоді 

фінансування не виділялось. Ведеться 

організаційна робота.

Ведеться пошук джерел 

фінансування

Розвиток рекреаційно-

туристичного потенціалу

регіональних ландшафтних

парків Миколаївської області

Обласний 

цільовий  

фонд 

охорони 

навколиш

нього 

природно

го 

середови

ща, 

власні 

кошти

1570,80 448,76 450,00 448,76 1592,70 1570,80 Розробка 

проектів 

землеустрою 

із 

встановленн

я на 

місцевості 

меж об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду

Розробка 

проектів 

створенняо 

б’єктів 

природно-

заповідного 

фонду

Кількість 

обектів 

природно 

заповідного 

фонду на 

яких 

створюютьс

я еколого-

освітні 

центри

од.

од.

од

4

2

2

4

2

2

0

0

0

Розроблено землевпорядну документацію для 

4 об’єктів природно–заповідного фонду 

місцевого значення, а саме чотирьох  

заказників: «Воєводський» - 42,78 га, 

«Олександрівська дача» - 465 га,   та 

«Новоселівка» - 112,7 га. та «Гора» 197,0 га. 

Розроблено проект створення заказника 

місцевого значення «Кривоозерський» та 

відкориговано проект створення регіонального 

ландшафтного парку "Тилігульський". В 

еколого-освітній центр РЛП «Приінгульський»  

закуплено меблі, у т.ч. столи, стільці, лави, 

намет, столи для пісочної анімації; 

квадрокоптер; Проведено ремонт частини 

приміщення; для РЛП «Тилігульський», 

підготовлено та  видано інформаційні 

проспекти.  
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Формування екологічної

свідомості у населення

Обласний 

цільовий  

фонд 

охорони 

навколиш

нього 

природно

го 

середови

ща, 

власні 

кошти

1420,74 227,75 230,00 227,75 1460,00 1420,74 Проведення 

обласного 

еко-

фестивалю

Кількість 

виготовлени

х та 

встановлени

х охоронних 

інформаційн

их знаків та 

аншлагів

Кількість 

одиниць 

поліграфічно

ї продукції

кількі

сть 

прове

дених 

заході

в

од.

од.

3

30

400

3

45

1550

0

+15

+1150

Проведено науково-практичну конференцію 

«Розвиток зон стаціонарної рекреації на 

заповідних об’єктах, як центрів екологічної 

освіти». Проведено обласний Еко-фестивалью 

Проведення щорічного краезнавчо-

природничого конкурсу «Краю мій рідний» 

серед учнів. Забезпечено оформлення і 

встановлення необхідної кількості охоронних, 

інформаційних знаків, аншлагів на територіях 

ПЗФ місцевого значення та стендів в органах 

місцевого самоврядування.   Забезпечено 

видання таких видань: «Регіональні 

ландшафтні парки Миколаївщини», плакат на 

природничу тематику, брошуру про природу 

Миколаївщини. 

Протипожежна безпека Обласний 

цільовий  

фонд 

охорони 

навколиш

нього 

природно

го 

середови

ща, 

власні 

кошти

1623,46 995,27 1000,00 995,27 1630,00 1623,46 Кількість 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду

од. 27 27 0 Забезпечено влаштування та догляд за 

мінералізованими смугами на  території 27 

об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення для попередження 

розповсюдження пожеж.

Парк - гармонійне місце для

відпочинку

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 продуктивні

сть

од. 4 0 -4 Заплановано до реалізації 4 проекти,  з 

причини обмеженого фінансування у 2019 

році   на реалізацію проектів кошти не 

виділялись

Обмежене фінансування

Реконструкція та будівництво

очисних споруд і мереж

водовідведення

Державни

й, 

обласний  

та місцеві 

бюджети

134742,20 117152,88 117152,88 116352,88 134742,20 121455,29 продуктивні

сть

од. 13 4 -9 Заплановано до реалізації 13 проектів, з яких 

реалізовано 4 проєкт, на які спрямовано 25 % 

запланованих коштів

проекти реалізуються в межах 

фінансування 

Управління твердими

побутовими відходами

держаний 

та місцеві 

бюджети

10691,95 10691,95 10691,95 10691,95 10691,95 10691,95 продуктивні

сть

од. 10 2 -8 Заплановано до реалізації 10 проєктів, 

реалізовано 2 проєкти на які використано 69 

% запланованих коштів. 

обмежене фінансування
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Здійснення заходів з утилізації

непридатних та заборонених до

застосування хімічних засобів

захисту рослин

Державни

й бюджет 

0,00 0,00 3350,00 0,00 3350,00 0,00 Кількість 

вивезення з 

території 

області 

заборонених 

до 

застосування 

хімічних 

засобів 

захисту 

рослин

тонн 46,87 0 -46,87 Протягом звітного періоду роботи  з очищення 

території від непридатних та заборонених до 

застосування хімічних засобів захисту рослин 

на території області не проводились.

Коштів з Державного бюджету не 

виділялись

Здійснення заходів запобігання

та боротьби з наслідками

підтоплення та зсувів

Міський 

бюджет, 

субвенція  

з 

державно

го 

бюджету

13422,01 0,00 0,00 0,00 1780,25 1678,72 Будівництво 

дренажної 

мережі

м 5665,4 0 -5665,4 Кошти на реалізацію  проекту в сел. Горького 

на 2019 рік не передбачено,будівельна 

готовність об’єкта склала 13,4 %. Реалізація 

проекту в парку "Богоявленський" не 

розпочата 

На 2019 рік виділення коштів не 

передбачено. Необхідність 

коригування проекту, відсутність 

розробленого проекту з 

капітального ремонту мосту через 

Вітовську балку. 

Створення сприятливих умов

для навчання і проживання

вихованців інтернатних закладів

освіти

Місцеві 

бюджети

1055,90 1055,90 1055,90 1055,90 1055,90 1055,90 Будівництво 

спортивного 

майданчику 

на території 

Мішково-

Погорілівськ

ої 

загальноосві

тньої школи 

інтернату I-

III ступенів 

Миколаївськ

ої обласної 

ради

% 

викон

ання

100% 26% -74% Розпочато роботи (виконано  роботи по 

горизонтальному плануванню земельної 

ділянки, розробка грунту екскаватором)

Нова українська школа - простір

для реалізації можливостей

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

323792,57 83443,94 83443,94 68008,68 290800,35 236519,34 придбання 

шувльних 

автобусів

реконструкці

я, капітальні 

та поточні 

ремонти 

навчальних 

закладів

забезпечення 

навчальних 

закладів 

сучасною 

комп`ютерн

ою технікою 

од.

кількі

сть 

заклад

ів

кількі

сть 

компл

ектів 

комп

ютерн

ого 

облад

нання 

25

14

915

25

14

915

0

0

0

Забезпечено заклади освіти області 25 

шкільними автобусами для перевезення учнів і 

вчитедів до місця навчання. Придбано 

комп`ютерне обладнання для загальних 

навчальних закладів області. 
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Інклюзивна освіта - рівний

доступ до якісної освіти дітям з

особливими освітніми

потребами

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

50015,72 33515,72 33515,72 33515,72 50015,72 47759,22 обладання 

ресурсних 

кімнат, 

інклюзивнор

есурсних 

центрів

кількі

сть 

кімнат 

кількі

сть 

компл

ектів 

облад

нання 

для 

ІРС

кількі

сть 

спеца

втомо

білів

25

19

4

25

19

4

0

0

0

У звітному періоді придбано 4 спеціальні 

автомобілі, призначені для надання 

додаткових психолого- педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг.

Придбано19 комплентів обладнання для 

інклюзивно-ресурсних центрів та  обладнано 

25 ресурсних кімнати закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивними та 

спеціальними класами.

Освіта для дорослих Місцеві 

бюджети, 

кошти 

інших 

нефінансо

вих 

установ

2289,06 1472,80 1472,80 1472,80 2289,06 2289,06 кількість 

філій

од. 1 1 0 Створено філію центеру освіти для дорослих у 

Галіцинівській ОТГ. 

Якісна дошкільна освіта дітей

незалежно від місця проживання

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

13565,36 8116,07 8411,68 8116,07 15269,73 13359,87 Модернізаці

я та 

поновлення 

матеріальног-

техніяної 

навчально 

методичної 

бази закладів 

освіти, 

капітальні 

ремонти

кількі

сть 

заклад

ів 

17 17 0 В звітному періоді придбано меблі та 

обладнання для дошкільного навчального 

закладу Новоодеського району, 

м. Очакова, Щербанівського ДНЗ «Світлячок» 

Вознесенського району, Новоєгорівської ЗОШ 

та ДНЗ №4 «Дюймовочка» Баштанської 

міської ради. Придбано та встановлено дитячі 

ігрові майданчики в ДНЗ Благодатненської та 

Веснянської ОТГ.

Реалізація проекту відбувається в 

межах фінансованого ресурсу 

запланованого на поточний рік

Створення і функціонування

Відкритого молодіжного бізнес

інкубатора в Миколаївській

області на базі студентського

бізнес інкубатора ФЕМ НУК

(Факультету економіки моря

Національного університету

кораблебудування імені

адмірала Макарова)

Кошти 

виконавці

в

0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 Стартап 

проект

Конку

рси 

Старт

ап 

проек

тів

30 38 .+8 В рамках проєкту Skills LAB: власна справа 

було проведено навчання молоді та 

презентовано 21 проєкт. Розроблена програма 

школи стартапів «RIstar», навчання почалося 

26 жовтня 2019 року. 

Проведено навчання щодо бізнес-планування, 

розроблено 10 бізнес-планів 

Пасивність потенційних 

учасників.

Підтримка підприємницьких 

ініціатив,залучення науковців та 

практиків бізнесу для розвитку та 

створення нових проєктів.
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Система інформаційної та 

методичної комунікації 

об'єднаних територіальних 

громад та інших громад 

Миколаївської області на базі 

web-порталу «Громада.Info»

Кошти 

виконавці

в

0,00 0,00 1802,00 0,00 1802,00 0,00 Інформаційн

а обізнаність 

населення

Кількі

сть 

публік

ацій 

та 

розпо

всюд

ження 

інфор

мації

30 33 +3 Створено сайт www.gromada.com.ua. та 

сторінку у Facebook 

https://www.facebook.com/gromadanews/ 

Проводиться навчання потенційних 

журналістів у громаді. Також, постійно 

подаються проєктні заяви на грантові 

пропозиції. Наразі ведуться переговори щодо 

подання проєкту на Програму секторальної 

підтримки ЄС (у разі об’явлення конкурсу на 

подання проєктів).

Невелика поінформованість 

населення щодо досягнень та 

проєктів у сусідніх громадах 

області. Оперативна інформаційна, 

аналітична, економічна, методична 

комунікація  між членами та 

керівниками громад і 

відповідними фахівцями,  

дозволять  підвищити рівень 

практичної обізнаності та освіти 

жителів ОТГ та інших місцевих 

громад Миколаївської області.

Створення спеціальних 

автоматизованих пунктів 

доступу до публічних послуг 

органів влади та дистанційного 

навчання на базі сільських 

бібліотек області

Районний 

бюджет

10,39 10,39 10,39 10,39 14666,00 10,39 Надання 

якісних 

адміністрати

вних послуг 

відвід

увачі, 

тис.чо

л.

340,000 347,815 7,815 В звітному періоді створенно центр надання 

адміністративних послуг в Доманівській 

об’єднаній територіальній громаді

Розширення та модернізація

мережі центрів надання

адміністративних послуг

Державни

й та 

місцевий 

бюджети

7015,07 0,00 1105,69 1105,69 7959,66 6687,86 Надання 

якісних 

адміністрати

вних послуг 

відвід

увачі, 

тис.чо

л.

340 347,815 7,815 В рамках проєкту розширення та модернізація 

мережі центрів надання адміністративних 

послуг реконструйовано будівлю центру 

надання адміністративних послуг в 

м. Южноукраїнськ та с. Радісний Сад 

Миколаївського району. 

Якісну первинну медичну

допомогу в кожну сім'ю

Місцеві 

бюджети

743,70 0,00 0,00 0,00 739,60 506,90 Кількість 

одиниць

од. 100 37 -63 В рамках проєкту придбано медичне 

обладнання - цифрового 

рентгенодіагностичного комплексу для 

Доманівської ЦРЛ, телемедичного обладнання 

для амбулаторій с. Маринівка,  с. Богданівка 

Доманівського району.

Придбано частину запланованого обладнання, 

проєкт реалізовано на 37% 

Вісутність асигнувань 

Створення умов для

застосування новітніх

технологій в медичній галузі

області

Місцеві 

бюджети

930,00 0,00 0,00 0,00 930,00 930,00 Кількість 

одиниць

од 12 12 0 Придбано обладнання, проведено поточний 

ремонт у закладах медичної допомоги 

вторинного рівня. 

Створення умов для надання

медичної допомоги на

вторинному та третинному рівні

Державни

й, 

місцевий 

бюджет

1782,60 0,00 1827,00 0,00 1827,00 1782,60 Кількість 

кадрових 

метрів

кв.м 1807 857 -950 У звітному періоді роботи з відновлення 

захисних споруд виконано на 47,4%

Здорожчення вартості ремонту
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Підготовка кадрів та навчання

медичного персоналу

Державни

й, 

місцевий 

бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - У звітному періоді проєкт не реалізовувався 

Капітальний ремонт

радіологічного корпусу

Миколаївського обласного

онгологічного диспансеру

Миколаївської обласної ради за

адресою: вул. Миколаївська, 18,

м. Миколаїв

Державни

й, 

місцевий 

бюджет

138,60 0,00 0,00 0,00 8338,60 138,60 Кількість 

установ

од. 1 0 -1 Виготовлено ПКД та отримано позитивний 

висновок експертизи, триває процедура 

тендерної закупівлі

Поліпшення умов проживання

та якості надання соціальних

послуг для мешканців інтернатів

та осіб з особливими потребами

Бюджети 

всіх 

рівнів

0,00 0,00 11,60 11,60 7652,60 11,60 Зміна башт 

Рожновськог

о 

Реконструкц

я, 

капітальний 

ремонт 

будівель та 

проведення 

їх у 

відповідність 

до ДБН В 

2.2.-

18:2007,ДБН 

В.2.2.-

17:1006

шт

обєкт

и 

3

8

0

1

-3

-7

Не розпочато

Через відсутність коштів для реалізації 

проекту щодо реконструкції сходів та пантусу 

у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) у 

Снігурівському районі проведенно поточний 

ремонт на суму 11,6 тис.грн.

Відсутнє фіннансування 

Розвиток спортивної

інфраструктури та матеріальне

забезпечення спортивних

закладів

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

116909,12 30129,13 52779,06 34463,78 135204,19 116758,67 кількість 

спортінвента

рю

капітальний 

ремонт дахів

ремонт залу

ремонт 

санузла

утеплення 

будівлі

побудовано 

великий 

плавальний 

басейн

спортивне 

обладнання 

од

од

од

од

од

од

од

94

2

1

1

1

1

83

134

2

1

1

1

1

83

.+40

0

0

0

0

0

0

Придбано 134 одиниці спортінвентарю, 

проведено 2 капітальних ремонти дахів, 

ремонт зали, санвузла в приміщенні, утеплена 

будівля, побудовано великий плавальний 

басейн. Проект реалізовано на 99%
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Створення та відновлення

спортивної інфраструктури на

території Миколаївської області

обласний 

бюджет

7750,65 3247,78 3624,16 3247,78 8339,43 7750,65 спортивний 

майданчик зі 

штучним 

покриттям 

реконструкці

я стадіону

придбано 

ігровий 

майданчик

виготовленн

я ПКД на 

реконструкці

ю стадіону 

та сидінь

од

од

од

од

3

2

1

1

3

2

1

1

0

0

0

0

Збудовано 2 спортивних майданчики зі 

штучним покриттям, реконструйовано 2 

стадіони, придбано ігровий майданчик, 

обладнання ворк-аут, виготовленно ПКД 

реконструкцію стадіону та сидінь 

100% 

Повір у себе – реабілітація

людей з інвалідністю у т.ч.

учасників АТО

Обласний 

бюджет

0,00 0,00 11236,20 0,00 11236,20 0,00 Створення 

соціально-

реабілітаційн

ого центру 

для людей з 

інвалідністю 

та учасників 

АТО

Створення 

сприятливих 

умов для 

відпочинку 

дітей з 

особливими 

потребами 

та їх 

реалізація. 

Забезпеченн

я якісного 

дозвілля 

дітей з 

інвалідністю.    

Влаштуванн

я вуличного 

майданчика

об`єкт

ів

1

5

1

0

0

0

-1

-5

-1

Проєкт - переможець конкурсу мікропроектів 

місцевого розвитку (розпорядження 

облдержадміністрації від 05.06.2019 № 182-р)

Реалізація проєкту відбудеться у 2020 році. 

Вільний рух - можливість для

кожного

Бюджети 

всіх 

рівнів

0,00 0,00 14020,00 0,00 14020,00 0,00 придбання 

спеціалізова

ного авто 

для 

перевезення 

осіб з 

інвалідність 

кількі

сть 

автом

обілів 

10 0 -10 У звітному періоді проєкт не реалізовувався. Відсутність фінансування

Подбаємо разом про майбутнє

нації

Державни

й, 

місцевий 

бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 У звітному періоді проєкт не реалізовувався. Відсутність фінансування
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Вода - життя громади Державни

й та 

місцеві 

бюджети

115106,78 69293,03 69297,82 69293,03 115106,78 115101,99 Кількість 

проектів

од 31 21 -10 Заплановано до реалізації у 2019 році 31 

проєкт, з яких реалізовано 21 проєкт і 

використано 125% запланованого фінансового 

ресурсу. 

обмежене фінансування

Підвищення енергоефективності

в бюджетних закладах

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

21980,32 7005,43 7205,43 5395,33 48558,49 16893,85 термосанація 

будівель 

закладів 

освіти

ремонт та 

утеплення 

булівель, 

придбання 

опалювальн

ого котла на 

твердому 

палеві

м2

об`кти 

6503,4

6

6503,4

2

0

-4

Придбано опалювалльний котель на твердому 

паливі для Горожаського психоневрологічного 

інтернату 

Реалізація проєкту відбувається в 

межах фінансованого ресурсу 

запланованого на поточний рік

Благоустрій населених пунктів Державни

й та 

місцевий 

бюджети

7847,87 5114,67 5114,67 5114,67 7847,87 7500,06 продуктивні

сть

од. 9 9 0 Заплановано до реалізації у 2019 році 9 

проєктів, реалізовано 9 проєктів (100%), 

використано 102% запланованого фінансового 

ресурсу. 

Підвищення рівня забезпечення

житлом громадян Миколаївської

області шляхом надання

пільгових кредитів молодим

сім’ям та одиноким молодим

громадянам для будівництва

(реконструкції) чи придбання

житла за рахунок коштів

державного та місцевих

бюджетів

Державни

й, місцеві 

бюджети, 

власні 

кошти 

громадян

54629,10 27195,13 27215,00 27195,13 54711,00 54629,10 кількість 

громадян, 

забезпечени

х житлом

осіб 32 43 11 Реалізація здійснюється в рамках комплексної 

соціально-економічної програми забезпечення 

громадян житлом у Миколаївській області на 

2018-2022 роки. В рамках проєкту проведено 

засідання Координаційної ради з питань 

молодіжного житлового будівництва (16.04, 

04.06, 11.09, 06.12.2020 року)

Надання державної підтримки

громадянам в розмірі 30%,

учасникам АТО та внутрішньо

перемішеним особам 50% від

нормативної площі доступного

житла за рахунок державного

та/або місцевих бюджетів

Державни

й, місцеві 

бюджети, 

власні 

кошти 

громадян

12334,46 7034,40 11387,00 7034,40 17076,00 12334,46 кількість 

громадян, 

забезпечени

х житлом

осіб 7 18 11 72,3%

В січні Мінрегіоном проведено розподіл 

коштів державного бюджету на 2019 рік, 

відповідно до якого виділено  2 685 000,0 грн 

для забезпечення житлом орієнтовно 6 сімей. 

У грудні додатково ще виділено 8 702 000,0 

грн, що дозволило б забезпечити 32 родини 

житлом. Фактично забезпечено 18 сімей (АТО 

– 2, ВПО – 14, інші – 2) 

Відсутність коштів у громадян для 

власного внеску та фінансування з 

обласного і місцевих бюджетів
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Здешевлення вартості іпотечних

кредитів комерційних банків

для забезпечення доступним

житлом громадян, що

потребують поліпшення

житлових умов, шляхом

відшкодування частини

відсотків за іпотечним кредитом

згідно з чинним законодавством

Державни

й, місцеві 

бюджети, 

власні 

кошти 

громадян

3194,44 1469,16 1663,75 1469,16 3507,45 3194,44 кількість 

громадян, 

забезпечени

х житлом

осіб 23 0 -23 Реалізація здійснюється в рамках комплексної 

соціально-економічної програми забезпечення 

громадян житлом у Миколаївській області на 

2018-2022 роки. За звітній період 91,40% 

виплачено компенсацій лише за  раніше надані 

кредити.

Відсутність фінансування з 

державного бюджету

Цільова регіональна програма

підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі

та поліпшення житлово-

побутових умов сільського

населення «Власний дім» на

2018‑2023 роки.

Державни

й та 

обласний 

бюджети

11743,81 5267,98 5650,00 5650,00 11250,00 11233,00 кількість 

позичальник

ів

од. 55 54 -1 Реалізація здійснюється в рамках цільової 

регіональної Програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на 

селі на поліпшення житлово-побутових умов 

сільського населення  "Власний дім" на 2018-

2023 роки. Програма середній відсоток 

виконання  98,2%

На стан реалізації проєкту в 2019 

році вплинуло зменшення 

фінансування з обласного 

бюджету на 500,0 тис.гривень. 

Підтримка розвитку культурно-

мистецьких закладів

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

30739,04 4390,38 117215,36 3766,25 126441,39 30739,04 кількість 

закладів

од 40 8 -32 Розроблено ПКД, відремонтовано 8 закладів, 

ведеться реконструкція Миколаївського 

міського палацу культури "Молодіжний"

Модернізація та технологічне

переоснащення Обласного

палацу культури

Місцеві 

бюджети 

та 

депутатсь

кі кошти

1651,80 0,00 8000,00 0,00 16000,00 1401,83 реконструкці

я та 

модернізація 

фонтану з 

освітленням 

та звуковим 

супроводом

 

капітальний  

ремонт 

площі перед 

ОПК, біля 

фонтану та 

освітлення 

од. 1

1

0

0

-2 8,3% В звітному періоді кошти не виділялися Обмеженість фінансового ресурсу. 

В звітньому періоді кошти не 

виділялися.
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Бібліотека - територія для

розвитку

Державни

й бюджет

949,52 434,52 1555,00 434,52 2255,00 949,52 Виїзний 

захід

Пандус;

Спеціалізова

не 

обладнання 

та 

комп’ютерна 

техніка;

Спеціалізова

ні меблі та 

обладнання

Цифровий 

безконтактн

ий сканер

Зведений 

електронний 

каталог;

Музей книги

Бібліотечні 

заходи

Електронна 

послуга

од. 3

1

15

15

1

1

1

814

9000

3

0

0

0

1

0

0

844

9050

0

-1

-15

-15

0

-1

-1

+30

+50

Придбано безконтактний цифровий сканер. 

здійснено 4 виїзних заходи, у відділі рідкісних 

і цінних видань здійснено робіт на загальну 

суму 379,520 тис. грнвні

Створення музеїв та мистецька

освіта

Бюджети 

усіх 

рівнів, 

інші 

кошти

543,59 0,00 16736,04 0,00 16736,04 543,59 музей

книги

заклад

клуб 

кіномистецт

ва

од. 1

1

2

1

0

0

0

1

-1

-1

-2

0

В Первомайському музеї облаштована зала 

створено клуб кіномистецтва, ведеться робота 

над макетом книги

Відсутність коштів для 

капремонтів приміщень будівель 

дитячої творчості

Відновлення, реставрація та

збереження історико -

культурної та архітектурної

спадщини

Обласний 

бюджет

0,00 0,00 31722,50 0,00 31722,50 0,00 Заклад

Діорама

документ

1

1

-

1

1

-

0

0

-

-1

-1

-

У 2019 році проєкт не реалізовувався. Відсутність фінансування

Створення гончарної майстерні

та території ОТГ

- 0,00 0,00 1300,00 0,00 1300,00 0,00 майстерня 1 1 0 -1 У 2019 році проєкт не реалізовувався. Відсутність фінансування

Аквабатор Кошти 

виконавці

в

0,00 0,00 2442,64 0,00 2442,64 0,00 Стартап 

проект з 

морефермер

ства

Кількі

сть 

Старт

ап 

проек

тів

1 0 -1 Була подана проектна заявка в рамках проекту  

Black Sea Cross Border Coopreration, разом з 

грецькими та болгарськми партнерами. 

Законодавчі аспекти розвитку 

галузі морефермерства та тіньове 

підприємництво.

Підтримка підприємницьких 

ініціатив,залучення науковців та 

практиків бізнесу для розвитку та 

створення нових проектів.
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Створення 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

власні 

кошти, 

кошти 

інвестора

0,00 0,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 Створення 

СОК

суб’єкт 2 0 -2 У 2019 році проєкт не реалізовувався. Відсутність джерел фінансування

Миколаїв – це вигідно! Державни

й та 

місьсий 

бюджет, 

міжнарод

на 

технічна 

допомога

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - Проєкт подано для участі  у проєкті Уряду 

Швеції та ПРООН в Україні «Посилене 

партнерство для сталого розвитку»: «Миколаїв 

- це вигідно! Розробка маркетингово - 

інвестиційної стратегії міста Миколаєва» для 

залучення коштів на реалізацію.

Відсутність фінансування

Дієві механізми гармонійного

розвитку сіл в об’єднаних

територіальних громадах

Миколаївщині

кошти 

міжнарод

них 

донорів 

2827,48 0,00 536,37 536,37 2261,85 2261,85 навчальні 

заходи

кількість

слухачів, які 

пройшли 

навчання

Круглі 

столи

Кількість 

учасників

виїзні-

консультації

інформаційн

а друкована 

продукція

Спроможних 

громад

Прийнятих 

Статутів  та 

інших 

місцевих 

НПАв 

захід

чол.

захід

чол.

.

прим.

Кількі

сть 

грома

д

кількі

сть

3

60

10

150

60

2

2

3

62

10

160

60

2

2

0

+2

0

+10

0

0

0

Проведено виїздні консультації, круглі столи, 

навчальні заходи, виготовлено та роздано 

друковані інформаційні буклети. Підготовлено 

та прийнято 3 місцевих НПА на 

рекомендацією громадського аудиту 
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Забезпечення безпеки руху Державни

й, 

обласний 

та 

місцевий 

бюджети

4539,43 2455,63 2455,63 2455,63 5131,80 4539,43 площа 

дорожного 

покриття

м2 406500 302983 -103517 У поточному році забезпечено експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності.

Для організації безпеки дорожнього руху на 70 

автодорогах виконувались роботи з:

- укріплення узбіч та укосів;

ліквідації деформацій і руйнуань земляного 

полотн (засипання промої);

- ліквідації вибоїн асфальтобетонного 

покриття загальною площею понад 406,500 

тис. м2, з забезпеченням проїзду на 417,3 км;

- заміни та встановлення дорожніх знаків - 664 

шт;

- ремонту металевого бар’єрного огородження;

влаштування горизонтальної дорожньої 

розмітки – 106,5 км;

- озеленення (вирізування сухих гілок, 

видалення чагарнику, вирізання порослі та 

інше);

-ремонту штучних споруд.

Забезпечення благоустрою

населених пунктів області

Державни

й та 

місцеві 

бюджети

11045,78 2084,00 2084,00 2084,00 11045,78 11045,78 продуктивні

сть

од. 5 1 -5 Заплановано до реалізації у 2019 році 5 

проектів, реалізовано 1 проєкт на 21% .

Реалізація проєктів здійснюється в 

межах фінансування

Нове будівництво мереж

газопостачання населених

пунктів Миколаївської області

Державни

й, 

місцевий 

бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - У 2019 році проєкт не реалізовувався. Відсутність фінансування з 

державного бюджету

Створення центрів безпеки

громадян та утримання

пожежних підрозділів

Державни

й бюджет

39250,00 0,00 1450,00 0,00 42150,00 39250,00 Кількість 

обладнання

кількість 

авто

об`єм 

пожежного 

резервуару 

од

од.

м3

3

1

50м3

3

0

0

0

-1

-50м3

За рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад покращено рівень безпеки та 

протипожежного захисту Коблівської 

об'єднаної територіальної громади 

Березанського району шляхом придбання 

пожежного рятувального оснащення 

(бензопила, мотопомпа, генератор).
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Будівництво, ремонт та

відновлення захисних споруд

цивільного захисту

Державни

й бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 305,20 0,00 Ремонт ПРУ 

кв.м

кв.м 25 0 -25 У 2019 році проєкт не реалізовувався. В зв`язку з відсутністю 

фінансування роботи по 

поточному ремонту не 

проводяться 

Дитячий майданчик - місце

щасливого дитинства

Місцевий 

бюджет, 

грантові 

кошти

1469,62 1137,49 1137,49 1137,49 1469,62 1469,62 продуктивні

сть

од. 2 2 0 Заплановано до реалізації у 2019 році 2 

проєкти,   завершено реалізацію 1 проєкту і 1 

проєкт на стадії реалізації, виконано 57% 

запланованих робіт 

Забезпечення розробки

генеральних планів та

містобудівної документації

Місцеві 

бюджети

1069,90 1069,90 2100,00 1069,90 5721,15 1069,90 Кількість 

розробленої 

містобудівно

ї 

документації

, у тому 

числі як 

набори 

профільних 

геопросторо

вих даних

шт. 35 3 -32 З початку 2019 року розроблено три 

генеральні план сел Мирне Вітовського 

району, Володимирівка та Олександрівка 

Казанківського району 

Відсутнє фінансування з 

обласного бюджету, місцевих 

бюджетів та інших джерел 

передбачених законодавством


